
Tour der Lage Landen
Fiets ook mee voor het goede doel! Door de heuvels rond het Drielandenpunt, maken we ons 
samen sterk voor de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Op deze sportieve dag staat 
gezelligheid voorop. Ga naar tourderlagelanden.nl en vind alle informatie die u nodig heeft. 
Doet u mee? Met uw sponsoring maken we meer onderzoek mogelijk. 

Fietst uw bedrijf op 10 september mee voor de draagbare kunstnier? 

Zaterdag 10 september 2022

Tour der Lage Landen
We rijden 75 km. Liever 
meer? 125 km kan ook.

Je eigen wedstrijdshirt 
 Samen fietsen voor de 

draagbare kunstnier.

Sponsoring
Elke fietser zorgt voor 
€500,- sponsorgeld.

Tour der Lage Landen 

Nederland, België, Duitsland 

FAQ op tourderlagelanden.nl 

500,- 

Onderdeel Basis Premium Luxe 

Startbewijs

Wielershirt

1 wielertocht 

Welkomstborrel

2 overnachtingen 
(appartement halfpension) 

2 hotelovernachtingen ***
(halfpension)

Diner Eerste Avond 

Diner Finale Avond 

Eten en drinken tijdens de tour 

Drankje na finish

Sponsorgeld (streefbedrag) € 500,- € 500,- € 500,-

Kosten € 135,- € 285,- €340,-

De reis ernaartoe is niet inbegrepen. 

Maarten Tjallingii
Tips & Trics van oud-prof en 
ambassadeur Nierstichting.



Word sponsor van de Tour der Lage Landen
Zaterdag 10 september 2022 vindt de Tour der Lage Landen plaats: een uniek 
sponsorfietsevenement door Nederland, België en Duitsland. Dankzij bedrijven die het 
evenement willen steunen, gaat een zo groot mogelijk bedrag naar de ontwikkeling van de 
draagbare kunstnier. Voor uw sponsoring ontvangt u mooie tegenprestaties. De mogelijkheden 
voor sponsoring zijn:

Uw sponsoring maakt meer onderzoek mogelijk  

  Word exclusieve sponsor 

van de lunch tijdens 

de voorbereidende 

fietsclinic inclusief 

naamsvermelding

  Aanwezig in uitingen op 

social media (LinkedIn & 

Instagram)

  Logovermelding op 

tourderlagelanden.nl

  

Sportieve lunch 
sponsor 

€500,- (ex btw)

  Word exclusieve 

sponsor van de 

Tourzege Borrel 

inclusief vermelding 

  Aanwezig in uitingen op 

social media (LinkedIn & 

Instagram)

  Logovermelding op 

tourderlagelanden.nl

  

Tourzege borrel 
sponsor

€500,- (ex btw) 

  Word exclusieve 

sponsor van de 

bolletjestrui en word 

met logo hierop vermeld

  Aanwezig in uitingen op 

social media (LinkedIn & 

Instagram)

  Logovermelding op 

tourderlagelanden.nl 

Bolletjestrui 
sponsor

€750,- (ex btw)

  Word shirt sponsor en 

word met logo hierop 

vermeld

  Aanwezig in uitingen op 

social media (LinkedIn 

& Instagram)

  Logovermelding op 

tourderlagelanden.nl

  

Shirt
sponsor 

€500,- (ex btw) 

Direct aanmelden of 
meer informatie? 
info@tourderlagelanden.nl


